DOCTORATS
INDUSTRIALS
FORMULARI DE PROJECTES DE DOCTORAT INDUSTRIAL
A EMPLENAR PER L’EMPRESA I LA UNIVERSITAT
SOĿLICITUD DE PARTICIPACIÓ EN UN PROJECTE DE DOCTORAT INDUSTRIAL →
PROJECTE

Herències bioculturals d’una agricultura de muntanya: elaboració d’una proposta d’articulació
agroecològica al Parc Natural del Cadí i Moixeró en un context de canvi global i post pandèmia Covid-19

→ DATA PREVISTA D’INICI DEL PROJECTE
→ ERC PANEL 1

01/07/2021

SH3 Environment, Space and Population

→ ERC PANEL 2 (OPCIONAL)

SH6 The Study of the Human Past

→ SECTOR 1

Agroalimentació

→ SECTOR 2 (OPCIONAL)

Medi ambient i energia

MODALITAT DEL PROJECTE DE RECERCA
Vegeu l’apartat de característiques i escolliu la modalitat en funció de les característiques del projecte.
Modalitat de cofinançament

✔

Modalitat d’ajuts específics

DADES DE L’EMPRESA
→ NOM DE L’EMPRESA L'ARADA SCCL
→ REPRESENTANT LEGAL DE L’EMPRESA

→ CIF
MARINA VILASECA

→ RESPONSABLE DEL PROJECTE A L’EMPRESA

MARINA VILASECA

→ ADREÇA ELECTRÒNICA

→ TELÈFON

→ ADREÇA DEL CENTRE DE TREBALL ON ES DESENVOLUPARÀ PARCIALMENT EL PROJECTE

Carrasco i Formiguera, 29, Baixos.
→ CODI POSTAL

08242

→ POBLACIÓ

Manresa

→ PÀGINA WEB larada.coop

→ BREU PRESENTACIÓ DE L’EMPRESA
L’Arada creativitat social som una cooperativa de treball d’iniciativa social i sense ànim de lucre. Des de les pràctiques pròpies de l’Economia Social
i Solidària, ens dediquem a la promoció social i comunitària de col·lectius, territoris, pobles i barris, acompanyant espais de creativitat social i acció
col·lectiva.
Som un equip multidisciplinar, provinent dels camps de l’ecologia, les ciències ambientals, la sociologia, les ciències polítiques, del disseny i la
comunicació gràfica. Comptem amb una xarxa de persones i entitats col·laboradores d’arreu de Catalunya.
Treballem la promoció comunitària i sostenible de territoris i barris. Ho fem des de la planificació estratègica, obrint espais de reflexió i acció
col·lectiva, amb la diversitat d’actors locals i amb l’objectiu de consolidar xarxes i grups de treball. Impulsem accions sostenibles amb el
seu entorn social, cultural, econòmic i ecològic.
Les nostres intervencions es basen en la creació i foment d’espais de creativitat social compartint objectius i recursos. Ho fem des de diferents
aproximacions de processos de participació social implicativa, de planificació i acció col·lectiva del territori, de ruralització de la perspectiva
històrica, de diàleg i reconstrucció de el contorn social, urbà i el món rural, en la recuperació i visualització de la memòria popular i de les diferents
identitats col·lectives, en l’acompanyament de processos d’organització. Per fer-ho creiem que és necessari que les intervencions i projectes socials
i territorials es duguin a terme des d’una visió integral i integradora,superant així limitacions de la segmentació per àmbits temàtics o departaments.
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DADES DE L’ENTORN ACADÈMIC DEL PROJECTE
→ UNIVERSITAT

UNIVERSITAT DE BARCELONA

→ PROGRAMA DE DOCTORAT

Programa Interuniversitari de Doctorat en Història Econòmica de la UB, UC3M i UV

INVESTIGADOR/A ICREA

→ CODI SGR 2017 SGR 1466
→ DIRECTOR/A DE TESI

✔

BENEFICIARI D’UN AJUT ERC

→ NOM DEL GRUP DE RECERCA

GRUP DE RECERCA SGR

Història i Desenvolupament Econòmic

Enric Tello Aragay

→ CENTRE DE RECERCA (SI ESCAU)

Departament d’Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial

→A DREÇAE LECTRÒNICA

→T ELÈFON

→ ADREÇA DEL DEPARTAMENT/CENTRE ON DESENVOLUPARÀ PARCIALMENT EL PROJECTE

→ CODI POSTAL

→ POBLACIÓ

→ PÀGINA WEB

https://www.ub.edu/portal/we

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE DE RECERCA
BREU RESUM DEL PROJECTE DE RECERCA, QUE INDIQUI SI HI HA ALTRES ENTITATS O CENTRES PARTICIPANTS, AMB L’EXTENSIÓ MÀXIMA DEL
REQUADRE, MITJANÇANT EL QUAL EL CANDIDAT PUGUI IDENTIFICAR SI ES TRACTA D’UN PROJECTE DEL SEU INTERÈS.

Analitzar el marc agroecològic de l’àmbit del Cadí Moixeró des d’una perspectiva històrica per prefigurar els possibles escenaris de transició cap a
nous territoris agroecològics en un context de canvi climàtic i ambiental global, en tres passes successives:
1- Traçar la història socioecològica del paisatge agro-forestal al Cadí i Moixeró al llarg del segle XX. Anàlisi de les tendències agroecològiques
(técnico-productiva, sociocultural i política) al llarg del segle XX i fins el 2020 al Cadí i Moixeró a través del canvi del paisatge i les seves múltiples
dimensions. Identificació de diferents metabolismes (Primer terç segle XX, anys cinquanta – capitalització del camp-, anys 80, primera crisi
econòmica 2008, “recuperació”, i pandèmia 2020)
2- Modelització dels possibles escenaris de transició agroecològica en un context de canvi global i post pandèmia per a l’any 2030.
3- Elaboració d’una proposta d’articulació d’un sistema agroecològic territorial al Parc Natural Cadí i Moixeró.
Els resultats d’aquesta Tesi Doctoral serviran per l’avenç del Projecte Betula-Promoció integral dels pobles del Cadí i Moixeró, impulsat per la
cooperativa l’Arada amb els ajuntaments i poblacions del lloc per recuperar i revitalitzar el patrimoni material i cultural d’aquesta àrea de Muntanya
com a proveïdora d’un ampli ventall de serveis ecosistèmics en el marc de la propera transició cap a nous territoris agroecològics d’acord amb els
criteris de la FAO propugnada per l’estratègia Farm to Fork de la Unió Europea pel 2030.
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PERFIL DEL CANDIDAT
Descripció dels requisits mínims i valorables, quant a titulació, idiomes i experiència, que seran més valorats en els candidats. En tots els
apartats cal fer referència a si és un requisit mínim o valorable.

→ TITULACIÓ* (GRAU, O EQUIVALENT (LLICENCIATURA, ENGINYERIA SUPERIOR I ARQUITECTURA), I MÀSTER UNIVERSITARI)

Llicenciatura en Ciències Ambietnals, màster en canvi climàtic
*Requisits per a l’admissió al doctorat: vegeu l’apartat corresponent a les preguntes més freqüents dels estudiants de doctorat (FAQ) del
web del Pla de Doctorats Industrials.

→ IDIOMES
Català

→ EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL D’INTERÈS
Experiència en processos de dinamtizació i promoció rural sostenible,
especialment en zones de muntanya i al Cadí i Moixeró

→ ALTRES

Implicació en projectes i moviments socials vinculats a la sostenibiltiat territorial.

CARACTERÍSTIQUES DELS PROJECTES DE DOCTORAT INDUSTRIAL
L’element essencial del Pla de Doctorats Industrials és el projecte de doctorat industrial, és a dir, un projecte de recerca estratègic d’una
empresa, on el doctorand/a desenvoluparà la seva formació investigadora, en coŀlaboració amb una universitat, i que serà objecte d’una
tesi doctoral.
La Generalitat de Catalunya dóna suport econòmic a aquests projectes mitjançant 2 modalitats, ateses algunes característiques en l’execució del projecte:
a. Projectes de doctorat industrial cofinançats per la Generalitat de Catalunya.
b. Projectes de doctorat industrial amb ajut específic.

CARACTERÍSTIQUES COMUNES D’AMBDUES MODALITATS
→ La tesi doctoral es desenvoluparà en el marc d’un conveni de coŀlaboració entre una universitat (i, si escau, centre de recerca) i una empresa (també pot participar-hi més d’una empresa).
→ El/la doctorand/a disposarà d’un director/a de tesi vinculat/ada a la universitat o al centre de recerca i d’una persona responsable designada per l’empresa.
→ La selecció de la persona candidata es realitzarà conjuntament entre les parts signants del conveni de coŀlaboració. En tot cas, la persona
candidata ha de ser acceptada i admesa al programa de doctorat de la universitat corresponent.
→ La persona candidata ha de tenir una nota mitjana de l’expedient acadèmic igual o superior a 6,5 (escala 0 a 10), calculada sobre el total de
crèdits dels estudis superiors que donen accés als estudis oficials de doctorat.
→ El director/a de tesi ha de formar part d’un grup de recerca reconegut (SGR) vigent de la Generalitat de Catalunya o bé ser investigador/a del
programa ICREA o haver obtingut finançament del Consell Europeu de Recerca (ERC).
→ La dedicació del/de la doctorand/a al projecte de recerca es distribuirà entre l’empresa i la universitat.
→ El/la doctorand/a participarà en programes formatius en competències específiques relacionades amb el lideratge, la coordinació i la gestió
de projectes d’R+D+I; la transferència de resultats de recerca; el desenvolupament de noves empreses, i la propietat inteŀlectual i industrial,
entre altres matèries rellevants.
→ El/la doctorand/a disposarà d’una assignació anual (borsa de mobilitat) finançada per la Generalitat de Catalunya i que podrà acumular-se
per a un període màxim de 3 anys. La finalitat és l’assistència a seminaris i congressos relacionats amb el projecte de recerca, així com
estades en altres seus de l’empresa, en altres universitats o en centres de recerca de fora de Catalunya.
→Totes les tesis llegides en el marc del Pla de doctorats industrials rebran la menció de doctorat industrial. Les empreses i els directors
acadèmics o les directores acadèmiques participants també rebran un reconeixement per la seva participació al Pla.
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A EMPLENAR PEL CANDIDAT
DADES DE LA PERSONA SOL LICITANT
→ NOM I COGNOMS DE L’ESTUDIANT 

→ NIF 

→ ADREÇA DE LA RESIDÈNCIA HABITUAL
→C ODIPOSTAL

→ POBLACIÓ 

ǵ7(/)21

→ ADREÇA ELECTRÒNICA

PERFIL DEL CANDIDAT
→ TITULACIÓ: GRAU O EQUIVALENT (LLICENCIATURA, ENGINYERIA SUPERIOR I ARQUITECTURA), I MÀSTER UNIVERSITARI.

→
→
→
→
→
→

→ NOMBRE DE CRÈDITS I NOTA MITJANA
DE L’EXPEDIENT ACADÈMIC DE GRAU O
EQUIVALENT (ESCALA 1 a 10)
→ NOMBRE DE CRÈDITS I NOTA MITJANA
DE L’EXPEDIENT ACADÈMIC
DE MÀSTER (ESCALA 1 A 10)
→ IDIOMES. EN EL CAS DE DISPOSAR D’UN

→ EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

CERTIFICAT ACREDITATIU, CAL ESPECIFICAR-HO
AMB LA DATA D’OBTENCIÓ.

→ ALTRES DADES D’INTERÈS RELLEVANTS PER AL PROJECTE
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EMPLENARPEL
PELCANDIDAT
CANDIDAT
AAEMPLENAR
MOTIVACIÓ I INTERÈS EN EL PROJECTE
Espai per incloure les motivacions i l’interès personal en el projecte, amb l’extensió màxima del requadre.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Les dades facilitades per les persones sol·licitants seran tractades per l’AGAUR en els termes següents:
Responsable. AGAUR – CIF Q0801117C – Passeig Lluís Companys 23, 08010, Barcelona –lopd.agaur@gencat.cat.
Delegat Protecció Dades. Microlab Hard - c/ Santiago Rusiñol 8, 08750 Molins de Rei – agaur@dpo.microlabhard.es
Finalitat. Remetre la seva candidatura a l’empresa i Universitat impulsores del Projecte de Recerca al qual s’hagi inscrit per, si s’escau, gestionar l’ajut per a la seva contractació dintre del període establert en
la convocatòria de Doctorats Industrials, de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu relatiu a la protecció de dades de caràcter personal i la LO 3/2018, de 5 de desembre, de
Protecció de Dades personals i garantia dels drets digitals.
Legitimació. El compliment d’una obligació legal i l’exercici de poders públics conferits al Responsable.
Conservació de les dades. Les seves dades es conservaran d’acord amb els terminis establerts al marc normatiu regulador dels serveis de gestió d’ajuts de l’AGAUR i en la normativa d’arxius aplicable.
Drets. En qualsevol moment, pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació o portabilitat mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que l’identifiqui, adreçat a l’Agaur
o al Delegat de Protecció de Dades. En cas de disconformitat amb el tractament, també té el dret de presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
Destinataris. Empresa i Universitat impulsores del Projecte de Recerca per a la valoració de la seva candidatura, Departament d’Empresa i Coneixement al qual es troba adscrit l’AGAUR amb l’objectiu de
exercir les funcions de control, avaluació i direcció al respecte de la gestió de l’AGAUR. Entitats de l’àmbit públic o privat en cas que resulti totalment necessari i estigui previst a la convocatòria per a la
correcta resolució de la mateixa. Sempre que existeixi obligació legal.

Data i signatura de l’interessat.
BBBBBBBBBBBBBBB_________________, ____ de ____________________ de ____BB

BLOQUEJAR
Per a més informació:
doctorats.industrials.sur@gencat.cat · doctoratsindustrials.gencat.cat
Procediment de soŀlicitud de participació:
Enviament electrònic d'una còpia signada a la bústia de correu del Pla de Doctorats Industrials: doctorats.industrials.sur@gencat.cat
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